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A Biocont filozófiája
A Biocont Magyarország Kft. 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy hatékony biológiai növényvédelmi eljárásokat 
honosítson meg hazánkban és segítse a termelőket, hogy magas minőségű, szermaradék mentes termékeket 
állítsanak elő a környezet károsítása nélkül. Ennek érdekében cégünk olyan csúcsminőségű termékek hazai 
engedélyeztetését és forgalmazását kezdte el, amelyek már külföldön bizonyítottak és a világ vezető környezet-
kímélő termékei közé tartoznak.
Célunk, hogy az ökológiai gazdálkodókon túl a konvencionális módon gazdálkodók is egyre nagyobb területen 
használják környezetkímélő termékeinket, hiszen így tudjuk igazán a környezet vegyszerterhelését látványosan 
csökkenteni és egy biztonságos, jövedelmező, de az emberre és a környezetére nézve kíméletes termesztés-
technológiát meghonosítani .
Az elmúlt több mint egy évtized bebizonyította, hogy a cégünk által választott irány helyes, forgalmunk és 
partnerszámunk folyamatosan nő, technológiáinkat egyre többen ismerik és alkalmazzák.
Cégünk különleges erőssége, hogy termékei, technológiái mellé a megfelelő és sikeres felhasználás érdekében 
komoly szaktanácsadási hátteret is biztosít.
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NB-BROKLOVA
Lístek s poznámkou
Přidat ještě jednu položku do obsahu:Színcsapdás rovarfogó lapok     1



 PREV-B2TM
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Ezért érdemes PREV-B2, bórtartalmú 
lombtrágyát használni:
 � A 2,1% bórt, bór-etanolamin formában tartal-

mazza, melynek tökéletes felszívódását és hasz-
nosulását a 4,2% narancsból származó termé-
szetes terpén tartalom biztosítja.

 � Rendszeres alkalmazása mellett nem alakul ki 
bórhiány.

 � Rendkívül kis dózisban (0,2-0,4%-os koncentrá-
ció) alkalmazandó.

A PREV-B2 sokoldalúsága egyedülálló 
a lombtrágyák között!

A Prev-B2 ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodásban 

is felhasználható

A PREV-B2 nagyban segíti az eredmé-
nyes és egészséges zöldségtermesztést

 � A bór elősegíti a terméskötődést és a bogyók 
fejlődését, a narancs terpén talom növeli a bór 
felvételét a növény számára.

 � A narancsból származó természetes terpének 
dehidráló hatása is kihasználható a permetezé-
sek során.

Narancsból származó természetes terpén vivőanyagú 
lombtrágya 2,1 % bórral

PREV-B2-vel rendszeresen kezelt paradicsom. 
Kitűnő terméskötődés, egészséges, fényes leve-
lek, károsító mentesség.

A PREV-B2 kiszárító hatása nem érvényesül a 
nagyobb, kemény kitinvázú rovarokon, mint pl. a 
katicabogarak, vagy a mézelő és a poszméhek. 
Kíméli a kitinpáncélos ragadozóatkákat, a für-
készdarazsakat és a kifejlett, vagy idős lárvastá-
diumú ragadozó poloskákat is.
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Beauveria bassiana hatóanyagú biológiai rovarölő 
szer.
Megbízható védelem a rezisztencia és a szermara-
dék veszélye nélkül.
Az egyetlen Beauveria bassiana ro-
varparazita gombát tartalmazó valódi 
rovarölő szer!
Új, egyedi hatásmechanizmusának köszönhetően 
elengedhetetlen eszköze a molytetvek és takács-
atkák elleni anti-rezisztencia stratégiának.

Hatásmódja:
A Beauveria bassiana rovarpatogén gomba élő 
konídiumai megtapadnak a kártevőn, majd kicsí-
ráznak és áthatolnak a kültakarón. Ezt követően a 
gombafonalak behálózzák a kártevő testét, és an-
nak testnedveit használják fel saját fejlődésükhöz. 
Ennek és a gomba által elindított lebontó folyama-
toknak köszönhetően a kártevő elpusztul.

Ezért érdemes Naturalis-L-t 
használni:
 � hosszan tartó hatékonyság
 � egyedi, új hatásmechanizmus a kártevők ellen
 � anti-rezisztencia stratégia
 � szermaradék mentesség
 � kíméli a hasznos élő szervezeteket

Miért, és hogyan használjuk a Naturalis-t?
Olyan kártevők ellen rendelkezik kiváló hatékonysággal, 
amelyek nagyon gyorsan rezisztenssé válnak a kémiai 
permetszerekkel szemben. A Beauveria bassiana gom-
ba ellen viszont a kártevő nem válik rezisztenssé.
A Naturalis még jobban működik, ha PREV-B2 na-
rancsolaj alapú bór lombtrágyával keverve juttatjuk ki.
Az egész szezonban használható, de a szermaradék 
mentesség érdekében a zöldségfélék szedése előtt 
mindenképpen a Naturalis-t célszerű alkalmazni.

Naturalis
Biológiai rovarölő szer a molytetvek és takácsatkák ellen

Naturalis kezelés után Beauveria bassiana által 
elpusztított liszteskék

A Naturalis ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás-
ban is felhasználható.



 NeemAzal® - T/S
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A készítmény legfontosabb előnyei:
 � Magas hatékonyság 
 � Felszívódó hatóanyag 
 � Új, egyedi hatásmechanizmus, anti rezisz-

tencia stratégia 
 � Rejtett életmódú kártevők ellen is hatékony

Felhasználási terület:
 � Konvencionális és ökológiai paradicsomter-

mesztésben egyaránt

 � Magyarországon egyelőre molytetvek (és 
almában aknázómolyok) ellen engedélyezett.

Növényi kivonat hatóanyagú rovarölőszer aknázómolyok 
és üvegházi molytetű ellen
A NeemAzal T/S hatóanyaga a tró-
pusi Neem-fa magjából kivont 
azadirachtin. Ez a hatóanyag megál-
lítja a kártevők táplálkozását, csök-
kenti termékenységüket és gátolja 
vedlésüket.

A NeemAzal T/S felszívódik a levél-
lemezbe, ezért hatástartama hosz-
szú, és olyan nehezen kontrollál-
ható kártevők ellen is hat, mint a 
molytetvek.

A NeemAzal - T/S ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodásban is 

felhasználható.

A készítmény a hasznos élő szervezetek többségét (pl. 
fürkészdarazsak, katicabogarak,
ragadozó atkák) nem károsítja.
A NeemAzal - T/S kezelés után a megmaradt levélte-
tveket a katicabogarak gyorsan felszámolják.
A Neem Azal - T/S a szívogató ragadozó poloska lár-
vákra és a zengőlegyekre közepesen veszélyes!

NB-BROKLOVA
Lístek s poznámkou
sem patří obrázek mšic
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A DiPel DF a fiatal lárvastádiu-
mok ellen alkalmazandó.
 � Gyomorméregként hat
 � Nincs veszélyes szermaradéka
 � Nem toxikus a hasznos élő szerveze-

tekre és az emberre

A DiPel DF hatásmódja:
1. A hernyó tápcsatornájába kerülő toxin 

kristályok a lúgos kémhatású előbélben 
aktiválódnak.

2. Az aktivált toxinkristályok a bélfal spe-
ciális receptoraihoz kötődnek.

3. A kötődés helyén a bélcsatorna perfo-
rálódik.

4. A sérült bélfalon baktériumok jutnak a 
kártevő testüregébe, melyek felszapo-
rodva a kártevő pusztulását okozzák

DiPel® DF
Szelektív mikrobiológiai rovarölő szer hernyókártevők 
ellen

A DiPel DF ke-
zelés hatása a 
lepkehernyókra. 
A kép 72 órával 
a kezelés után 
készült. Kezeletlen kontroll DiPel DF

DiPel DF használatának a legfontosabb előnyei:
 � lepkehernyók ellen kiváló hatékonysággal működi
 � a hasznos élő szervezeteket nem károsítja
 � rezisztenciatörésre alkalmas
 � nincs utána szermaradék
 � nincs munka-egészségügyi várakozási ideje
 � csak 2 nap az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje
 � könnyen kezelhető, kitűnően oldódó, felhasználóbarát

A DiPel DF felhasználási területe:
 � Paradicsomban: gyapottok bagolylepke és paradicsom 

aknázómoly (Tuta absoluta) ellen.
 � Paprikában: gyapottok bagolylepke ellen.
 � Uborkában: gyapottok bagolylepke ellen.
 � Káposztafélékben: fehérlepke hernyók, káposzta bagoly-

lepke és káposztamoly ellen.
 � Csemegekukoricában: gyapottok bagolylepke 

                                          és kukoricamoly ellen.

A Dipe DF ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás-
ban is felhasználható



 Novodor FC

A Novodor FC-t a peterakást követő 1 - 2 na-
pon belül célszerű kijuttatni, hogy a kikelő L1 
lárvák azonnal fogyasszanak a hatóanyagból.
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A Novodor FC a fiatal bogárlárvák 
ellen alkalmazandó.
 � Gyomorméregként hat.

 � Nincs veszélyes szermaradéka.

 � Nem toxikus a hasznos élő szervezetekre 
és az emberre.

A Novodor FC hatásmódja:
1. A lárva tápcsatornájába kerülő toxin 

kristályok a lúgos kémhatású előbélben 
aktiválódnak.

2. Az aktivált toxinkristályok a bélfal speciá-
lis receptoraihoz kötődnek.

3. A kötődés helyén a bélcsatorna perforá-
lódik.

4. A sérült bélfalon baktériumok jutnak a 
kártevő testüregébe, melyek felszaporod-
va a kártevő pusztulását okozzák

Szelektív mikrobiológiai rovarölő szer a burgonyabogár 
lárvák ellen

A Novodor FC felhasználható burgonyában és 
paradicsomban a burgonyabogár lárvák ellen.

A Novodor FC ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodásban 

is felhasználható.
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WETCIT ®
Új generációs, nedvesítő hatású adjuváns, a hatékony per-
metezésért

Permetezésnél, ha nem használunk adjuvánst, ak-
kor a cseppek, mint parányi gyöngyszemek jelen-
nek meg a levélfelületen. Ha a permetléhez olyan 
nagyhatékonyságú adjuvánst adunk, mint a WETCIT, 
akkor a cseppek nem képesek felvenni a gömbszerű 
csepp alakot, hanem azonnal szétszaladnak a levél-
felületen.

Az alsó képen látható, hogy a közel 20 kis csepp szé-
pen díszíti a levelet, viszont csak nagyon kis részét 
borítja be. A felső kép pedig azt mutatja, hogy egyet-
len csepp a WETCIT hatására milyen nagy felületen
„terül szét” a permetlé. Ez a magyarázata annak, 
hogy a WETCIT használata különösen indokolt olyan 
nagy értékű zöldség kultúrákban, ahol fontos a ha-
tékony védelem és ahol sokszor megfelelő adjuváns 
nélkül nem jut el a permetszer a célfelületre.

A WETCIT egy új generációs alcohol 
etoxilát hatóanyagú (8,15%) természe-
tes alapú nedvesítő hatású adjuváns, 
mely a legtöbb gomba- és rovarölő 
szerrel kombinálva hatásfokozóként al-
kalmazható.
Miért érdemes WETCIT-re cserélni a 
régi adjuvánsokat?

 � felületi feszültség csökkentő hatása kiemelkedő, 
a terülés javító hatás már 0,1 %-os koncentráció-
ban jelentkezik.

 �  kiemelkedő permetlé penetráció fokozó hatás 
0,25%-os koncentrációtól

 � kitűnő összeférhetőség a legtöbb növényvédő 
szerrel.

 � nem hosszabbítja meg a növényvédő szer lebom-
lási idejét, ezzel is hozzájárul a szermaradék 
mentességhez.

 � gyorsabb a kezelés után az állomány felszá-
radása az apró cseppeknek és a dehidratáló 
narancsból származótermészetes terpéneknek 
köszönhetően.

 � kezelés után néhány napon belüli harmat, vagy 
gyenge eső újranedvesítést indít be, a kijuttatott 
növényvédő szer újra aktiválódik.

 � lemossa a mézharmatot és a korompenészt is.
 � kellemes narancsillatú, felhasználóbarát, biológi-

ai úton lebomló természetes adjuváns.

A Wetcit ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás-
ban is felhasználható.

NB-BROKLOVA
Lístek s poznámkou
pokud se sem vejde obrázek listu s kapkami
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Trichoplus®

Trichogramma tojásparazita fürkészdarazsak kapszulás 
kiszerelésben kártevő lepkék petéi ellen
A Trichoplus kapszulákban a Tricho-
gramma pintoi (80%) és a Trichogramma 
evanescens (20%) különböző fejlődési 
alakjai találhatók, kapszulánként leg-
alább 1000 db.

Hatásmód:
A Trichogramma peteparazita fémfürkészek a világ 
legkisebb rovarai, az imágók testhossza kb. 0,5 mm.
A kihelyezett Trichoplus kapszulákból a gyárilag 
kialakított apró lyukakon át a kikelő Trichogramma 
egyedek kimásznak és a káros lepkék lerakott pe-
téit keresni kezdik. A megtalált lepkepete burkát 
tojócsövükkel átfúrva saját petéjüket helyezik bele. 
A lárvák fejlődésük során a petét felélik, megaka-
dályozva, hogy a kárt okozó lepkehernyó kikelhes-
sen, így nyújtanak hatékony biológiai védelmet.

Felhasználási terület:
Csemegekukoricában: kukoricamoly és gyapottok 
bagolylepke ellen
Paradicsomban: gyapottok bagolylepke ellen
Paprikában: gyapottok bagolylepke, egyéb bagoly-
lepkék és kukoricamoly ellen
Babfélékben és zöldborsóban gyapottok bagolylep-
ke és egyéb bagolylepkék ellen
Káposztafélékben: káposzta bagolylepk

Előnyök:
 � Magas hatékonyság
 � Vegyszermentes technológia
 � Anti rezisztencia stratégia
 � Rejtett életmódú kártevők ellen is hatékony
 � Kártétel prevenció
 � Egyszerű, költségkímélő módszer

A Trichoplus hatékonysága gyapottok 
bagolylepke ellen hajtatott paprikában 
lótücskök ellen 
(hatósági vizsgálat Tordas, 2002)



 

Isotrap IT400
Isolure TA
Isotrap IT400
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Nagy fogáskapacitású feromoncsapda és különlegesen 
hosszú élettartamú diszpenzer a paradicsom aknázómoly 
(Tuta absoluta) rajzásmegfigyelésére és tömegcsapdázására
Az Isotrap IT 400 egy nagy fogásfelüle-
tű (30x28,5 cm) feromoncsapda, mely 
nagy egyedszámú kártevők, mint pl. a 
Tuta absoluta csapdázására különösen 
alkalmas.
Az Isolure TA egy egyedülálló fejleszté-
sű feromon párologtató minidiszpenzer, 
mely az Isomate-Isonet légtértelítési ké-
szítményhez hasonlít.
A speciális műanyag diszpenzer egyen-
letesen és rendkívül hosszú ideig (10-
12 hétig) bocsátja ki a Tuta absoluta 
szexferomonját.
Az Isolure TA sokkal több hímet vonz és 
előbb jelzi a rajzást, mint a hagyományos 
gumidiszpenzer. Az Isotrap TA csapdá-
ba helyezve pontos rajzásmegfigyelést 
tesz lehetővé, mely a pontos és hatékony 
védekezések alapja. Az Isolure TA disz-
penzer vizes tálcsapdához is használha-
tó tömegcsapdázásra.

Az Isotrap IT 400 – Isolure TA csapda-
rendszer előnyei:
 � Minden más csapdáénál nagyobb fogási kapacitás.
 � Hosszú élettartam: az Isolure TA diszpenzert csak 

10-12 hetente kell cserélni.
 � Nagy belső csapdalégtér: jobban odavonzza a 

kártevőt.
 � Nagy fogási felület.
 � Négyzetrácsozott fogólap a számolás megköny-

nyítésére.

A Wetcit ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás-
ban is felhasználható.

Az Isotrap feromon csapda 
ellenőrzött ökológiai gazdál-
kodásban is felhasználható.

Az Isolure TA és hagyományos 
gumidiszpenzeres csapda fogási ada-
tainak összehasonlítása
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Színcsapdás 
rovarfogó lapok
Biocont színcsapdás rovarfogó lapok a kártevők előreje-
lzésére és gyérítésére
Különböző élénk színek, mint példá-
ul a sárga és a kék erősen vonzzák a 
kártevők röpképes alakjait. Ha ilyen 
vonzó színű műanyag lapokat leve-
gőn nem száradó ragasztóval egyen-
letesen bevonunk, előrejelzésre és 
gyérítésre alkalmas hatékony rovar-
csapda jön létre.

A Biocont kék lapokkal:
 � a nyugati virágtripsz fogható.

Szükséges mennyiség:
 � Előrejelzésre 1 lap 10 – 100 m2-re
 � Gyérítésre 1 lap 2 – 4 m2-re

A Biocont sárga rovarfogó lapok:
levéltetvek, üvegházi molytetvek, gyászszúnyo-
gok (tőzeglegyek), levélaknázó legyek, gubacs-
szúnyogok, földibolhák, fénybogarak, ormá-
nyosbogarak, amerikai kukoricabogár fogására 
alkalmasak.



Vegyszermentes, élő környezet, egészséges, kiváló 
minőségű termés…
...ezt nyújtja a Biocont technológia

Biocont Magyarország Kft.
Kecskemét, Vörösmarty u. 12., Tel.: 06 76 320 645
E-mail: info@biocont.hu, www.biocont.hu

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Modřice
www.biocont-profi.cz

CZ, SK

Biocont Polska Sp. z o.o.
Kraków
www.biocont.pl

PL

Biocont Magyarország Kft.
Kecskemét
www.biocont.hu

HU

Biocont Vietnam JSC
Ho Chi Minh City
www.biocont.vn

VN

A BIOCONT CÉGCSOPORT

Az Ön szŒlészeti 
szaktanácsadója:

Morva Tamás
tel.: 06 20 958 2040

e-mail: morvat@biocont.hu

Németh Attila 
tel.: 06 20 411 0781

e-mail: nemetha@biocont.hu

NB-BROKLOVA
Zvýraznění
Az Ön Biocont szaktanácsadója:




